
Retningslinjer for resolusjonskomiteen og 
resolusjonsbehandling i Senterungdommen 
 
Resolusjonskomiteens overordnede ansvar er å legge frem et forslag til hvilke 
resolusjoner som skal behandles på landsmøtet, og i hvilken rekkefølge disse skal 
behandles. Resolusjonskomiteens arbeidsperiode er i all hovedsak de siste to 
ukene før landsmøtet i november og under selve landsmøtet. Det forventes at 
resolusjonskomiteens medlemmer har kapasitet til å utføre arbeidet i denne 
perioden, og at komitemedlemmene møter på landsmøtet. 

Om resolusjoner 
En resolusjon er et vedtak eller en uttalelse som blir å regne som 
Senterungdommens offisielle standpunkt innenfor et gitt emne – lite eller stort. 
Resolusjonen starter gjerne med en overskrift der hovedbudskapet kommer 
frem, før man får en kort tekst med faktainformasjon og argumentasjon. Til slutt 
er det ofte en mer konkret «oppsummering» av hva Senterungdommen ønsker å 
gjøre, gjerne utformet som ett eller flere kulepunkter. 

På landsmøtet behandler vi resolusjoner for å vedta ny politikk, og for å ta et 
tydelig standpunkt i dagsaktuelle saker. Alle medlemmer kan sende inn forslag til 
resolusjoner, men det vanligste er at de ulike fylkeslagene sender inn resolusjoner 
som de har vedtatt i sitt fylke, og som fylkeslaget ønsker at skal bli 
Senterungdommens offisielle politikk. 

Resolusjonskomiteens sammensetning og medlemmer 
• Resolusjonskomiteen skal bestå av seks medlemmer fra ulike fylkeslag, i 

tråd med vedtatt rulleringsordning for resolusjonskomite. 
• I tillegg til de seks medlemmene fra fylkeslagene, har komiteen ett 

sentralt oppnevnt medlem. Landsstyret oppnevner dette etter 
innstilling fra sentralstyret. 

• Komiteen velger selv leder, og om ønskelig nestleder på sitt første møte. 
• Kontoret bistår med sekretær til resolusjonskomiteen. 
• Resolusjonskomiteens medlemmer anbefales på det 

sterkeste å møte på Senterungdommens landsmøte. 
• De respektive fylkeslag bør gi resolusjonskomiteens medlemmer 

fortrinnsrett på delegatplass til Senterungdommens landsmøte for å sikre 
deltakelse. 

Tidslinje for resolusjonskomiteens arbeid 
Nedsetting av resolusjonskomite 
• Landsstyremøtet i oktober nedsetter resolusjonskomiteen. Komiteen holder 

sitt konstituerende møte umiddelbart etter dette. 
• Frist for innsending av resolusjoner er to uker før landsmøtet. 
• Resolusjonskomiteen bør begynne det praktiske arbeidet senest ved 

utgangen av fristen for innsending av resolusjoner – gjerne før. 
• Komiteen bør møtes dagen før landsmøtet og bør beregne å bruke denne 

kvelden og mye av den første landsmøtedagen og -kvelden på 
resolusjonsarbeid og ferdigstillelse. 

• Frist for innsending av dagsaktuelle resolusjoner er i løpet av fredagen på 
landsmøtet. 

• Ved behandling av resolusjonene, kan et av komiteens medlemmer kort 
presentere innholdet i resolusjonen, hvis komiteen ønsker det. Eventuelt 
kan man avtale at innsender gjør dette. 



 

Arbeidsinstruks 
Resolusjonskomiteens hovedoppgave er å komme med et forslag til hvilke 
resolusjoner som skal behandles på landsmøtet, hvilke som bør oversendes 
landsstyret, og hvilke man ønsker å avvise. 

Resolusjonskomiteens innstilling 
Resolusjonskomiteens innstilling består av tre deler: 

1) Prioritert liste over resolusjoner komiteen mener bør behandles på 
landsmøtet. 

2) Resolusjoner komiteen mener bør oversendes for behandling i landsstyret. 
3) Resolusjoner komiteen mener bør avvises. 

Det er opp til resolusjonskomiteen å vurdere hvor mange resolusjoner man 
innstiller på at landsmøtet skal behandle. Dette blir en vurdering av tid og tema, 
utfra og hva man ellers skal igjennom på landsmøtet, og hva som forventes av 
debatt rundt de ulike resolusjonene. I de årene det behandles valgprogram 
eller andre større dokumenter, bør det legges opp til behandling av færre 
resolusjoner enn ellers. 

Komiteen bør gjennomgå tidligere vedtatt politikk og prioritere resolusjoner 
som bidrar til å skape ny politikk. Resolusjoner om tema/spørsmål som nylig 
har vært oppe på et landsmøte bør nedprioriteres til fordel for f.eks. politiske 
områder vi ikke har noen vedtak på. Saker i mediebildet bør prioriteres. 
Komiteen bør også vurdere om det skal prioriteres noen resolusjoner som det 
antas å være bred enighet om, for å evt. kunne lage medieutspill på disse i 
etterkant av landsmøtet. 

Dagsaktuelle saker 
Fristen for innsending av dagsaktuelle saker er landsmøtefredagen. 
Resolusjonskomiteen skal prioritere disse sakene, men må gjøre egne 
vurderinger av hva som er en dagsaktuell sak. Dette skal ikke være en siste 
mulighet til å sende inn resolusjoner man ikke rakk å sende innen den 
ordinære fristen. 

Sammenslåing, redigering og egne forslag 
Dialog med innsender kan lette noe av arbeidstrykket i komiteen. Når 
resolusjoner omhandler viktige saker og har gode poenger, men er for dårlig slik 
de foreligger, kan tips til innsender og mulighet for å sende inn en forbedret 
utgave spare komiteen for mye redigeringsarbeid. 

Resolusjonskomiteen kan, og bør, slå sammen resolusjoner som omhandler 
samme sak, slik at disse fremstår som én, helhetlig resolusjon. I disse tilfellene 
kan man også be innsendere samarbeide om en felles versjon. 

Resolusjonskomiteen kan bearbeide teksten i en resolusjon, og har anledning 
til å fremme egne forslag til resolusjoner. Dette kan for eksempel være aktuelt 
i omstridte saker der komiteen oppfatter at organisasjonen er delt. Da kan 
komiteen komme med en resolusjon som fremmer et annet syn på saken enn 
den innsendte resolusjonen. 

Landsmøtets behandling av resolusjoner 
• Frist for innsending av resolusjoner er 2 uker før landsmøtet. 



 

• Frist for innsending av dagsaktuelle saker er landsmøtefredagen. 
• Alle delegater kan sende inn endringsforslag til resolusjonene innen 

fristen søndag kl. 09.00. 
• Resolusjonskomiteen skal legge frem sin innstilling seinest lørdag morgen. 
• Frist for eventuelle endringsforslag til innstillingen er lørdag før lunsj. 
 
• Fylkeslagene og sentralstyret kan fremme forslag til endringer i 

resolusjonskomiteens innstilling. Det er ingen antallsbegrensning. Forslaget 
kan innebære én av følgende: 

▪ Endring i kategori (behandles – oversendes – avvises). 
▪ Opp-/ nedprioritering og forskyving av lista. 
▪ At to resolusjoner bytter plass i prioriteringen. 

• Prioriteringsdebattens lengde skal ikke overskride 1 time. 
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